HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES
CONCURSO PÚBLICO 01/2017
RETIFICAÇÃO

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) e o Diretor do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN),
no uso de suas atribuições legais, COMUNICAM que foi efetuada a seguinte alteração no Anexo IV, referente ao
Edital Nº 01/2017:
1. Altera-se a Referência de Estudo para a Prova Objetiva, que passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO IV – REFERÊNCIAS DE ESTUDO PARA A PROVA OBJETIVA
MÉDICO PLANTONISTA / OBSTETRÍCIA
PROGRAMA
Anamnese ginecológica: noções básicas da anatomia dos órgãos genitais e da mama. Distúrbios da menstruação:
hemorragia uterina disfuncional, amenorreia, metrorragias. Doença inflamatória pélvica. Doenças sexualmente
transmissíveis/AIDS. Endometriose. Exame clínico em ginecologia. Exames complementares em ginecologia:
colpocitologia oncótica e hormonal, colposcopia, radiologia ginecológica, ultrassonografia, anatomia patológica,
mamografia e dosagens hormonais. Fatores de risco em oncologia ginecológica. Fisiologia menstrual.
Incontinência urinária de esforço. Infertilidade conjugal. Malformações genitais mais frequentes. Patologia
tumoral benigna e maligna das mamas. Patologias urogenitais e entero-genitais mais frequentes. Patologias
tumorais benignas do trato genital. Planejamento familiar: métodos cirúrgicos, hormonais, de barreira, naturais e
DIU. Princípios de ginecologia preventiva. Problemas éticos em ginecologia. Prolapso genital. Puberdade normal e
patológica. Síndrome do climatério. Vulvovaginites específicas e inespecíficas.
Atenção integral à saúde da mulher. Organização do serviço de assistência ao pré-natal de alto e baixo risco.
Assistência pré-natal. Violência contra mulher. Aborto legal. Direitos. Políticas públicas do Ministério da Saúde:
saúde sexual e reprodutiva no Brasil.
Obstetrícia Geral: evolução cronológica do concepto; duração da gravidez; assistência pré-natal; curva de ganho
de peso; curva de altura uterina; vitaminas; drogas na gravidez; imunização – calendário 2017 do Ministério da
Saúde; avaliação da maturidade fetal; contrações uterinas para diagnóstico de trabalho de parto; mecanismos do
parto; assistência ao parto; partograma; avaliação da vitalidade fetal intraparto; Indução do parto; puerpério;
lactação; planejamento familiar no pós-parto. Patologia Obstétrica: abortamento; gravidez ectópica; neoplasia
trofoblástica gestacional; inserção baixa da placenta; descolamento prematuro da placenta; hiperemese
gravídica; doença hemolítica perinatal; doença hipertensiva específica da gravidez; incompetência istmo-cervical;
amniorrexe prematura; gravidez prolongada; crescimento intrauterino retardado; oligoâmnio e polidrâmnio;
rotura uterina; tocotraumatismo materno e fetal; infecção puerperal; mastite; mortalidade materna; mortalidade
perinatal e neonatal; psicose puerperal; propedêutica subsidiária em obstetrícia: ultrassonografia,
cardiotocografia, Dopplervelocimetria; perfil biofísico fetal. Intercorrências clinicocirúrgicas no ciclo gravídicopuerperal: hipertensão arterial; endocrinopatias; diabetes; tromboembolismo; cardiopatias; hematopatias;
doenças do colágeno; nefropatias; infecções urinárias; DST/AIDS; toxoplasmose; rubéola; sífilis.
Assistência ao parto. Intercorrências clinicocirúrgicas no ciclo gravídico-puerperal. Controle de Ca de colo do útero
e mama. Citologia oncótica. Seguimento dos casos. Colposcopia. Assistência ginecológica. Consulta ginecológica.
DST/AIDS. Leucorreias. Exames laboratoriais específicos. Concepção e contracepção. Métodos contraceptivos.
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Infertilidade. Assistência ao climatério e à velhice. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da
Saúde. Atualidades: arboviroses e gravidez.
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Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2017.
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